


































































































































































































































































































































































































































































































ب األطفال244 مؤدِّ

اخلامتة

واألمثال  احلكايات  مع  الزاهرة  احلدائق  تلك  يف  األحباب  بأطفالنا  فنا  طوَّ وهكذا 
واحلكم واألشعار املتنوعة، مستنشقني نسائم اإليمن، ومستمتعني بآداب أجدادنا العرب 
األجماد، ومستمسكني بأخالقنا الراقية ومبادئنا السامية وقيمنا اإلسالمية األصيلة؛ منطلقني 

يف كل ذلك من عقيدتنا الصافية وديننا احلنيف.

»مؤدب  يف  وجدوا  إذ  املربني؛  لنفوس  ُمْسِعَدًة  املاتعة  الرحلة  هذه  كانت  وقد 
األطفال« بغيتهم يف حسن تربية أوالدهم عىل األدب العريب األصيل بنثره وشعره؛ فتقومت 
ألسنة األوالد عىل الكلمة الفصيحة والعبارة البليغة؛ فكان من ذلك أن هتذبت مشاعرهم 

وحتسنت أخالقهم.

إنني –ويف ختام هذا الكتاب- ال أنسى أن أويَص كل مسئول عن الطفل بمراعاة 
غوية عىل مر األيام. وال نجد رافًدا مساعًدا أفضل من  لغة الطفل واالهتمم بزيادة ثروته اللُّ

الكتاب والسنة وتاريخ أمتنا العربية وأدبنا الراقي.

هم ربِّ لنا أوالدنا  وأتوجه إىل اهلل عز وجل أن ينفع هبذا الكتاب مجيع األطفال، اللَّ
واكتبهم يف الصاحلني، واجعلهم قرة عنٍي لنا وجلميع املسلمني. 

]الفرقان:  إَِماًما﴾  ِقنَي  لِْلُمتَّ َواْجَعْلَنا  َأْعنُيٍ  َة  ُقرَّ اتَِنا  يَّ َوُذرِّ َأْزَواِجَنا  ِمْن  َلَنا  َهْب  َنا  ﴿َربَّ
 .]74

نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. م عىل  اللهمَّ وسلِّ وصلِّ 
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